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بر یادگیری خودراهبر دانشجویان دانشگاه پیام نور

محمدرضا بهرنگی ،1امیر مرادی
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چکیده
هدف پژوهش ،بررسی ت یثأ ر تدریس مکاتب فلسفه ترب تی ب دوخ یریگدای رب شزومآ تیریدم یوگلا ا ر ربها        
ش از نوععع شب ههه مزآ ایشییی ب دو  ...اب از ررر گ وآدر ررری اطالع تا
دانش دوب نایوج  .....روش پ هوژ ش ش

ن زی پرسش مان ههه س شجن

دوخ راهبری یف شر و همکاران اس .ت در این پژوهش دو کالس  30نفره از دانش نایوج رشت ههه مش ییامنهار و هروا    به
ع ون ان نمونه در دسترس مشارکت داش نت د .که بهطور تصا فد ی یک کالس به ع ون ان گروه مزآ ایش و کالس دیگر به
ع ون ان گروه گواه ان خت اب شدند .ابتدا پرسشنا هم

ش ومزآ ن به دانش وج یان هر دو ک سال
دوخ راهبری ،به ع ون ان پی 

شد .سپس گروه مزآ ایش با استفاده از ال وگ ی مدیریت شزومآ
در پایان دوره ،پرسشنا هم

و گروه گواه از طریق روش س تن ی شزومآ

هئارا   
دیدن .د

ل دادهها ای
س ومزآ ن جم دد ًاًا به هر دو گروه ارائه ش .د یلحت تهج ل لل للل
دوخ راهبری به ع ون ان پ 

ش نشاننن دا ،د
مآ اری از ومزآ نها ای  Tمس مرف ،لقت ول    ان زاد ههه ا ا سنایراوک لیلحت و رث س دافت هههه ههههه ش .د یاتن جج ججج پ هوژ ش ش
بهکارگیری ال وگ ی مدیریت شزومآ

بر یادگیری دوخ راهبر دانش وج یان ت یثأ ر مث تب

دار .د

کلید واژه ها :الگوی م ومآ تیرید ز بهاردوخ یریگدای ،ش ر بتاکم       ،

فلسفههه تربی یوگلا ،ت   

تدریس.

دریا تف

مقاله49 13 /4/ 10 :

پذیرش مقاله49 13 /7/ 18 :

 - 1استاد مدیریت زومآ شی دانشگاه وخ ار مز ی تهرانbehrangimr@yahoo.com ،

 - 2دانش وج ی دوره دکتری فلسفه تعلیم و ترب تی دانشگاه وخ ار مز ی( ،نویسنده مسئول) amirmoradi8@yahoo.com
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مقدمه
نف اوری سبب گردیده است که عمر دانش و اطالعات

تولید فزاینده دانش ،اطالعات و پیشر تف

علمی کوتاه باشد .برای چیره شدن بر این شرایط به جای انتقال جم موعهای از دانش و اطالع تا
به افرا ،د باید آنها را تبدیل به فراگیرانی مادام العمر نم .دو با توج دامآ ترورض هب ه گگگگ گگگگگی ا دارف

برای یادگیری مادامالعمر ،نظریه یادگیری دوخ راهبر 1به طور روزافزون به ع ون ان یک الزام مطرح

میش دو  .نولز ،) 1975 ( 2دوخ راهبری را فرایندی در نظر میگیرد که در آن فراگیران با کمک یا
بدون کمک دیگران به تش یخ ص نیازه عبانم ییاسانش ،فادها میظنت ،ا ما ید و ا یارب یناسن         
یادگیری ،ان خت اب و اجرای راهبردهای نم اسب یادگیری و ارزشیابی پیامدهای یادگیری شیوخ
یپردازند و ابتکار عمل را در دست میگیرند ( یف شر و همکاران.) 1002 ،
م 
درس فلسفه تعلیم و ترب تی

نقش ب ین ادی در ت ثأ یرگذاری بر اندیشه و عم اد نایوجشناد ل ر ما ،د ا    

تجربه سالهای تم مادی تدریس این درس به دانش وج یان نشان میدهد ،این درس با وج دو قابل تی
اهم تی

رارق نایوجشناد تیاضر      

بالقوه آن در ت یثأ ر گذاشتن بر آنها ،أتم سفانه و لابقتسا دروم

نگر هتف و بارها از س نیگن ی مح وت ا ،ع د مد ر  ک ووو فه  بلاطم م ب ا طسوت هدش نای س دات ا و سرد ن

  

بهکارگیری ال وگ های تدریس نا نم اس لگ ناداتسا طسوت ب ههههههههه دوب دنم هه هههان د ،د ر تن  ی سرد نیا هج   
ن وت انس هت است نقش ثوم ر و ب ین ادینی بر اندیشه و عمل دانش وج یان داش هت باشد .از آنجا که بیش نیرت
بهرهوری قابل تصور برای یادگیری این است که دانش صخش ،دوخ نایوج
یادگیری دوخ را بر عه یگب هد ر و دن

یگدای هب ر ردوخ ناگدن ا به ر ،دنوش لیدبت 

ال وگ ه یا ی تشیب ریثأت هک  ر د ی ر نیا  هنیمز
دستاندرکاران امر خطیر شزومآ

ًاًا بهر  ر ف ی ر یاهدنیا      

لباق کمک ،دنشاب هتشاد یهجوت

 وگلا نتفای یا          

و نیلوئسم هب              

و پرورش وخ اهد کر .د به نظر محقق ال وگ ی مدیریت شزومآ

که ا یخ ر ًاًا توسط استاد بهرنگی ارائه ش تسا هد

ممم یتوانددد وم ج یگدای دوبهب تاب ر بهاردوخ ی ر     

دانش وج یان را فراهم آور .د بنابراین هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر بتاکم سیردت     
ترب تی

با ال وگ ی مدیریت شزومآ

فلسف ههه

بر ی یگدا ر و رون مایپ هاگشناد نایوجشناد ربهاردوخ ی اااااا اااااااحد

یباشد.
روانسر م 

- Self-directed learning
- Knowls

1
2
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الگوی تدریس :ال وگ ی تدریس ،چارچ بو ویژهای است که عناصر مهم تدریس در درون آن
قابل مطال هع است و شنا تخ

و اگاهی از عناصر و عوا م روکذم لم ییی ییییتوان ذاختا رد ار سردم د    

روشهای نم اسب تدریس کمک کند ( ش بع انی .) 912 : 1386 ،صاحبنظران ال وگ ه سیردت یا   
عتم ددی عم رفی کردهاند ،اما دو نمونه اصلی ال وگ های تدریس عبارت است از:
 -1ال وگ ی ماش نی ینگری :ال وگ ی زومآ ش میدق ی ی هک تسا 

ناونع هب ناسنا نآ رد یدوجوم        

غیر عف ال ،تهی و نم فعل در نظر گر هتف میش دو که ذات ًاًا ت بن ل و تنپرور اس .ت در این ال سردم ،وگ
مرکز و نقطه اتکای شاگردان است و به ع ون ان دریایی از عم ل مو ات در برابر آنان ظ م رها یی یییش ،دو
لذا عدهای این ال وگ را « ال وگ ی عم لممداری » نا یم دهاند.
 -2ال وگ ی سا مز انینگری :در این ال ،وگ فراگیران ذات ًاًا عف الاند و لذا نیازه رد نانآ یا    درج ههه اول
اهم تی

قرار دارند .در این ال ،وگ هدف نظام زومآ شی ،به دوب و پرورش مداوم فراگیران در جهت

یهای بالقوه آنان اس ،ت به همین دلیل عدهای آن را « ال وگ ی ش رادمدرگا
به ظهور رسانیدن توانای 
» نا یم دهاند ( ش بع انی.) 220 - 912 : 1386 ،
ال وگ های تدریس در واقع ال وگ های یادگیری هس نت د و تدریس واقعی شزومآ
شاگردان اس .ت ما با استفاده از ال وگ ها در حالی ک رد نادرگاش هب ه

نحوه یادگیری به

عالطا بسک ا ،تارظن ،ت       

مهارتها و راههای تفکر کمک میک ین م نحوه ی یگدا ر آ هب زین ار ی ننن ننننه م ا یی ییی .میزومآ ناسردم   
فوم ق تنها ارائهدهندههای وخ بی نیس نت د ،بلک هب ار دوخ نادرگاش نانآ ه     ح زو هه تک لاس فیلا مم ممم
شنا تخ ی ،اجتماعی وارد میک نن د و به آنان شیوه استفاده ثوم ر از آنها را مییی زومآ ن و سیوج ( د
همکاران .) 4002 ،بنابراین با خروج از رویکرد زومآ شی حافظهپرور و به چ دناشک شلا ن نهذ     

فراگیران از طریق انجام عف ال تی های عملی نم اسب ،میییت یگارف ناو ر  رد ار نا ر هددای درکیو یییی ییییی–
یادگیری عف ال نم دو ه ،روحیه انجام عف ال تی ه و یهورگ یا

ار یتکراشم

رد آ ننن ننننه ورپ ا ر ( داد ش

تسپارلس.) 1998 ،
الگوی تدریس مدیریت بر آموزش :این ال ار یتکراشم سیردت زا یصاخ عون هک وگ    

  

شهاییی نیم ههه تجربییی
یکند توسط پروفسور بهرنگی مطرح گردیده و مس ب دنت ههههه پ هوژ ش ش
عم رفی م 
بسیاری است که در تازهترین تحقیقات به کار گر هتف شدهاند و اثربخشی د ار دوخ ر اهدرواتسد    
شهای ذیل اشاره کرد :بهرنگی و
یتوان به پژوه 
نشان داده و وم رد تأیید قرار گر هتف اند .از جمله م 
گساو؛ بهرنگی (  ، 1389ال اب )ف   
آقایاری (  ) 1383با ع ون ان ،تحول نتبم ی بر ال وگ ی مشارکتی جی 
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ع ون ان ،استفاده از ال وگ ی مدیریت شزومآ

در خالق تی

یادگیری و ی یگدا ر تیقالخ ی ؛؛ ؛؛؛ بهرن یگ

(  ) 2010با ع ون ان ،به دوب یادگیری خالق تی ؛ بهرنگی (  ) 2011با ع ،ناون ی یگدا ر براک ی ر ؛وگلا د    
بهرنگی و ملکی ( )5 01 2با ع ون ان ،ت یثأ ر ال وگ در کاهش اضطراب از ا تم حان؛ بهرنگی و زبرجدی
( )5 01 2با ع ون ان ،استفاده از ال وگ برای کار مآ دددی در ریاض و یگنرهب ؛تای
ع ون ان ،استفاده از ال وگ در جمع فرایندی و نقش ال وگ در به دوب ذه تین

 روبروب ((( (((()5 01 2؛ با

فلسفی ک دو کان ( )5 01 2و

ل را در تأثیرا تتت
ج آنها ا ش هاو ددد علمییی لدم ل ل
این نظریه با تحقیقات نیمه تجربی بسیاری که ن یات ج ج
یدهد اولویت در برنا هم تحول در شزومآ
نعم ادار ال وگ به لحاظ مآ اری نشان م 

جاری را برجس هت

یسا .دز محور اساسی این نظریه مرکب از مراحلی است که برای کاربرد مشترررک آن توسططط
م 
یش .دو سناریوی نحوه بهکارگیری ال وگ ی مدیریت شزومآ
مربیان در ده مرحله یا گام بیان م 
تدریس مکاتب فلسفه ترب تی

در کالس درس فلسفه تعلیم و ترب تی

در

به شرح ذیل است:

 -1گام اول :مآ ادهسازی شاگردان برای تحلیل بم حث درسی بر اساس خلق نم نیب دنویپ رادو    
مفاهیم عمده :در این گام از دانش وج یان وخ اس هت شد برای جلسه بعدی فصل چهارم کتاب فلسف ههه
تعلیم و ترب تی

(مکتب پندارگرایی) را به دقت مطال هع و نم دو ار و چارت کل ،دننک هیهت ار نآ ی    

بهگونهای که مفاهیم عمده و شمای کل ه .دهد ناشن ار لصف ی دف نیا زا کا دوب نآ ر هک     
ش از ورود ب ههه ک سال
شسا مز اندهنده توسط دانش وج یان ته هی ش دو تا پیش ش
پی 

   

 ،،،با ا تص یو ررری ک ههه از

یآورند برای مشارکت در عف ال تی ها ا و جریاننن پ زادر ششش اطالعا تتت در
بم حث درسی به دست م 
کالس مآ اده شوند.
 -2گام دوم :گروهبندی فراگیران با توجه به تعداد سالک نایوجشناد لک :تاحفص    
یباشد .در این گام دانش وج یان در شش گروه پنج نفره گ ور هههب ندش یدن د و 
م 

 30نفر

 62حفص ههه فصل

ًال یفداصت    
چهارم کتاب بین این شش گروه تقسیم شد .نحوه تقسیم شاگردان در شش گروه کام ًال
و از روی لیست دانش وج یان و بر طبق جنس تی

و حروف الفبا ب .دو سعی ش ودحات د د رظن مه ی     

دوخ دانش وج یان هم جهت عضویت در گروه دل وخ اهشان مدنظر ق یگ رار ر ب ات د یییی یییییان یگ زگ هب ی   
وج دو نیاید .سپس با تقسیم تعداد صفحات فصل چهار کتاب به تعداد گ ور هههه گ ره هب ،ا ر هو      4
فاندیشی
صفحه (با توجه به سرت تی رهای مح وت ای درون فصل) جهت مطال هع اعضای هر گروه ،ژر 
و بم احثه آنها ت ییع ن گردید .هدف از گروهب آ نداد تکراشم ،نایوجشناد یدن ن نن ننننه د ا ر دنیارف    
تدریس اس ،ت ال هتب مشارکت شاگردان در طی هر ده گام همواره مدنظر اس .ت

بررسی ت یثأ ر تدریس مکاتب فلسفه ترب تی
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 -3گام سوم :ایجاد مآ ادگی برای خلق و یادگیری تصویرسازی از عناوین کلی و جزیی بم حث
درسی :در این گام ،نحوه مشارکت شاگردان در داخل و در بین گروهها مشخص گردید ،چنان
که در گام قبلی مشخص شد کل دانش وج یان کالس به گروههای پنج نفره با ت دادع ییی تاحفص
و سرت تی ر مشخص جهت مطال هع تقسیم شدند .به هر یک از دانش وج یان در گروه دو وظیف ههه داده
شد؛ اول بیان مطالب دوخ به دیگر اعضای گروه و گر تف ن با وخز رد از آنها ا ب ههه ع اون ننن مش وا ررر
علمی و دوم؛ دادن با وخز رد به دیگران در مز انی ک ههه او نکا تتت ا احفص یلص تتتتت وخ ددد را ب ای ننن
یدار .د شناسههای مفه مو ی برگر هتف از هر ع ون ان ( مان سانش دن هههههه  یا ممم فه هاگدید زا لوصا مو    
م 
تهایی ک ههه ب ههه ان زاد هه  8/1کاغذ  A4و ب تنوف ا
روانشناسی ) در روی کار 
یش دو و صفحه کتاب ک ش دیق نآ رد هسانش نآ ه د تسا ه تراک تشپ رد
عنم کس م 

 62ی وقا تتت اس تتت
هتشون

      

یش .دو در این گام ابتدا گروهها بر حسب تعداد صفحات ا تخ صاص یا هتف به وخ ددد شناس هههه یا
م 
مفه مو ی هر ع ون ان را طی مطال هع آن بم حث اس خت راج کرده و سپس طی بم احث هههای ک رگید اب ه    
یپذیرند .بنابراین اعضای هر گروه بر روی
اعضای گروهشان دارند صحت آنها را به اتفاقنظر م 
تعداد مشخصی از شناسهها به توافق میرسند و تعدادی از آن شناس هههه رانک تسا نکمم زین ا

   

گذاش هت شوند .از این گام به بعد استفاده از ال وگ ی مشارکتی بیشتررر از س هوگلا ریا اا ااای ت یرد س س
س
یگیر .د در این گام ترت بی ی برای مش کرا تتت درون گروهییی ش ادرگا ننن براای
وم رد استفاده قرار م 
بم احثه درباره مطالب صفحات هر ع ون ان و زیر ع ون ان اتخاذ میش دو تا ا ش ادرگا ننن گ ور هههها ا بررر
نکات کلیدی و مفاهیم اصلی مطالب آگاه ش دنو  ...ش ادرگا ننن در ایننن گاممم ج واد للل وخ ددد و ن زی
شناسههای مفه مو ی دوخ را به مشورت گذارده و به اطالعات قثوم ییی از بم حثثث درسییی دس تتت
ییابند.
م 

-4گام چهارم ،مشارکت بین گروهی :در این گام هر یک از اعضای گروهها براای زومآ ششش
بم حث دوخ به گروههای دیگر ر هتف و پس از بیان شناسههای دوخ و شزومآ

بم اح تاحفص ث   

ا تخ صاص داده شده به آنها و یادگیری شناسههای مفه مو ی و بم احث گروههای دیگر ب ههه گ هور
اول هی

ی زومآ ند .ب د نیاربان ر
یگردند و رهاوردهای دوخ را به دیگر اعضای گروهشان م 
دوخ بر م 

این گام بیشتر گروهها با یکدیگر ارتباط تم قابل دارند و هر گروه بخشی از مطالب فصل را که به
آنها ا تخ صاص داش هت است برای دیگر گروهها جا میاندازند .به این ترتیب تک هههه نوگانوگ یا   
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فصل چهارم در کنار همدیگر قرار میگیرد و شکل کلی مطالب فصل توس نایوجشناد دوخ ط    
یش .دو
کامل م 
 -5گام پنجم ،ترسیم نم دو ار پ وی ند بین عناوین و زیرعناوین توسط شاگردان بهطور مس د :لقت ر
ش یا ا تص یو ررر کلییی از بم حثثث درس زا ،ی
ی دانش ایوج ننن بررر ب نی ش ش
این گام جهت س جن ش تسلطی با ی ی
ن مطالببب عمدهه
دانش وج یان وخ اس هت شد در یک شرایط ا تم حانی قرار گر هتف و نم ادو ررر پ وی نددد بین ن
فصل چهارم را ترسیم ک نن د و شناسههای مفه مو ی هر یک از عناوین و زیرعناوین را ذکر نمایند.
لذا هر دانش وج پس از مرور گامهای قبلی شروع به ترسیم نم دو ار پ وی ند عناوین و زیرعناوین فصل
چهار کردند .این نم دو ار بهگونهای است که قلمرو ،مقولهها ،مفاهیم و شناسههای مفه مو ی فصل
را دربرمیگیر .د در این گام به شاگردانی که کارشان را به طور کامل ارائه دهند نمره «الففف» و
ک یک گید ررر در
یش دو که آنها ب وت اننددد از کمک ک
به شاگردان دیگر نمره «ب» با این هدف داده م 
یت و ا ن د
رفع اشکال دوخ بر وخ ردار شوند .در ضمن کسی که به نمره دوخ اعتراض داش هت باشد م 
این اعتراض را توسط کسی که نمره «الف» گر هتف به اط ططالع اس الک دات سسسسس برس نا ددد و ب روخزا ددد
گیرد.

 -6گام ششم ،مشارکت در تدوین برنا هم درسی مطل بو  :در این گام دانش وج یان تشویق ش ند ددد
که بر اساس عناوین و زیرعناوین فصل چهارم ،مز انی را صرف تفکر ،جس وجت و یا تف ن مطالب و
تجارب شخصی مرتبط با بم حث درسی نمایند .لذا دانش ایوج ننن ب ههه آوردن نک یدج یملع تا د    
مرتبط با بم حث پندارگرایی و ترب تی

تها و پای اگ هههها ای ای تن رن یت
که از سایر کتب ،مقا ،تال سای 

یش دو که به این نم ابع مراج هع
یشوند .بنابراین از دانش وج یان وخ اس هت م 
اس خت راج کردهاند تشویق م 
کرده و شناسههای مفه مو ی مرتبط با بم احث درسی دوخ ( عالوه بر شناسههای مفه مو ی قبلی ) را
ًال قرمز ) نوش هت و با ا وخ ددد ب ههه کال سسس
تهایی با همان اندازه اما با رنگی دیگر ( مث ًال
یا هتف و بر کار 
ی از بترم عبانم طط ططط با ا
آورند .جهت محدود کردن و دقیقتر کردن جس وجت ی دانش وج یان فهرستی ی
وم ضوع درس به آنها عم رفی گردید.
 -7گام هفتم ،ت ییع ن ال وگ های تدریس و تک ون لوژی زومآ شی نم اسب با اس دافت ههه از ت راج ببب و
عالقه نم دی شاگردان و مربی :در این گام ال وگ های نم اسب تدریس و تک ون لوژی نم اسب با توجه
به تجارب و عالقمندی دانش وج یان و استاد ان خت اب شد .لذا روایت یا سناریوی تدریس با توجه به
مز ان ،مح وت ی و همه عناصر تدریس با مشارکت استاد و دانش و هیهت نایوج لخ ققق قققق میییشو ددد  .در
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ادا هم و پس از ان خت اب ال وگ های تدریس و تک ون لوژی زومآ شی ،عف ال تی

مشترررک دانش ایوج ننن و

استاد صرف ت ییع ن نقش ،مز انبندی برای عف ال تی های مرتبط با عناصر تدریس ( با توجه به تعداد
صفحات و مز ان مفید کالس ) و نحوههه ارزش ا یبای سس سسستاد از دانش ایوج ننن میییش .دو در نیا نایاپ     
سناریو نویسی ،مقدمات اجرای تئاتر کالسی فراهم میش .دو
 -8گام هشتم ،ته هی و تدوین نم دو ار پ وی ند مطل بو

بین عناوین و زیر عناوین با توجه به نک تا

کلیدی در مح وت ای جاری و نکات برگر هتف از نم ابع جدید مرتبط با وم ضوع درسی با مشارکت
شاگردان :در ابتدای این گام ،یک سوال از دانش وج یان پرسیده شد؛ با توجه به وض تیع

مو دوج   

چه تغ یی ری میتوانید به مح وت ای فصل چهارم کتاب بدهید؟ در پاسخ به این سوال و با ا مش تکرا
کل هی دانش وج یان نم دو ار پ وی ند مطل بو

ل با ا توج ههه ب ههه شناس هههه یا
بین عناوین و زیرع صف نیوان لل لل

مفه مو ی ا ذخ شده در مح وت ای جاری کتاب و نیز شناسههای برگر هتف از نم ابع جدیددد بترم ططط با ا
یش .دو ش وی ه کار بدین وص رت است که هر
تهای رنگی ) ته هی و تدوین م 
وم ضوع درسی ( کار 
یک از گروهها که بخشی از فصل چهارم را مطال هع کردهاند پس از رسم اول هی چارت کلی فصل
چهارم در گام نخس ،ت اصالح آن در گام پ جن م ،در این گام پس از بم احثه درون گروهی و ب نی
گروهی ،نم دو ار را کاملتر و پ وی ند مطل بو ت قطنم و ر یی یییت لصف نیوانعریز و نیوانع نیب ار یر     
برقرار کردند.
-9گام نهم ،مشارکت دانش وج یان و اس ات ددد در اجراای برنام ههه درسییی ن ووو و دریاف تتت ب روخزا ددد
اصالحی در ت یثأ رات نگرشی ،پرورشی و زومآ شی :در این گام همه گامممها ای قبلییی در ال یوگ
تدریس مدیریت شزومآ

بم ح بتاکم ث   

فلسف ههه ترب تی

تسا تکراشم اب ا نایوجشناد و د

اب و

   

بهکارگیری ال وگ های ونتم ع تدریس برای توس هع تأثیرا تتت پرورشییی و دریاف تتت مف ب میها هههههط رو
یگر .دد
خال هص مرور و بازگویی م 
- 10گام دهم ،ارزشیابی تکمیلی :جهت ارزشیابی یم زان ت یثأ رات زومآ شی و پرورشی برگر هتف
از ال وگ ی مدیریت شزومآ

از پرسشنا هم استاندارد شده چهل گوی هههای ک ههه بررر نبم ا ای تأثیرا تتت

خانواده ال وگ های پردا شز

اطالعا ،ت ال وگ های یادگیری مشارکتی ،ال وگ های یادگیری شخصی

و ال وگ های یادگیری ر تف اری برای هر گام نظریه مدیریت شزومآ
استفاده گردید .سپس همین ده گام ال وگ ی مدیریت شزومآ
اجرا شد.

در عمل تدوین یا تف ههه اس ،ت

در وم رد تدریس فصل پ جن م کتاب
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ال وگ ی مدیریت شزومآ

ک ههه برگر تف ههه از نظری ههه یریدم تتت زومآ ششش است  ،،،در واقععع یریدم تتت

یادگیری است و توان ویژهای برای ج بذ

نکات اساسی و با اهم تی

همه ال وگ های تدریسی که

یتواند از تمامی تجارب فوم ق مربیان حر هف ای
تاک ون ن شنا هتخ و عم روف شدهاند را دارد و نیز م 
برای تکامل دوخ استفاده نماید.
یادگیری خودراهبر :یادگیری دوخ راهبر به دلیل تأکید بر جریانهای شنا تخ ی ،که فراگ ناری
از آن آگاه است (همانند تخمدوخ اری و استقالل) باع یگدای لیهست ث ر مانرب ،ی هههههههههری دوخ ،یز   

یش دو ( آشمن ،1کانوی .) 1993 ،2ریشههای
پرسشی ،بازب نی ی و بهطور کلی یادگیری فراشنا تخ ی م 
یادگیری دوخ راهبر را در ح زو ه تعلیم و ترب تی

را میت د ناو ر اگدید  هه هههه یا

تجرب هههگرایان ههه ج نا

دیویی پیدا کر .د او هشدار میدهد که عم ل ب ناریگارف یامنهار دیاب م ا  دش ا دیابن ام دنیارف رد        
یادگیری خد الت کند یا آن را ک تن رل نماید (ویل مای ززز .)4002 ،3اگ ظاحل هب درکیور نیا هچ ر      

فلسفی به اگزیستانسیالیستها و از نظر روانشنا تخ ی به انسانگرایان نس تب
اس مون ن.) 1990 ،4

داده شده است ( بیلر و

ِاِاسنل (  ) 1002از دو نم ظر فلسفی و فرایندی به دوخ راهبری مینگر .د دیدگاه فلس ای هفسلف ،یف    
هدف فر ،د استقالل شخصی و مدوخ دیریتی در یادگیری ،رضایت ی یشزومآ یربهر تیفرظ ا

   

فرد را در برمیگیر .د از دیدگاه فرایندی نیز به فراگیران اجازه داده میش دو تا ب ،دوخ هب ءاکتا ا     
یادگیری را تعقیب ک نن د ،اهداف را ک و دنیامن لرتن

 یاهدربهار ا یور و اوتحم ،یشزوم هههههههههههههه ار ا

روشن و ارزشیابی ک نن د .این رویکرد یادگیری در مقابله با پیچیدگیها و تغ یی رات سریع و شتابان

مسترا 6نیز تعم قد است؛ در یادگیری
دنیای ک ون نی ،روش مطلوبی است ( بولهویس .) 1996 ،5هی 

دوخ راهبر شاگردان و مدرسان مسئولیت عف ال تی های کالسی را با یکدیگر تقسیم میک نن د .لذا در
یک کالس دوخ راهبر ،نه عم لم هم ههه نظ د ترا ر ک ککالس را ب اد هدهع ه ر و د هن     هم ههه تصمممیمات
مس ،ارت     .) 1994مطال تاع   
ش فت نازومآ ووووو یض ممم یشو ددد ( هی مم 
درب را هه ه فرای دن    ی یی ادگیری ب ناد ه شششش 

1

- Ashman
- Conway
3
- Williams
4
- Biehler & Snowman
5
- Bolhuis
6
- Hiemestra
2
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ریچاردسون ) 88 91 ( 1نیز در شزومآ

عالی نشان داد؛ هدایتگری در قراردادهای مطال هع مستقل

دوخ راهبر ممکن است کم و بیش جنم ر ب کی ه   

تجرب ههه نم ف این .دوش ی ززززززز ب علاطمدوخ ه ه ههههگرییی

2

دانش وج یان در دنیای پرتحول ک ون نی ،که به یک دنیای دانشمدار ت یرورض ،تسا هدش لیدب     
اس .ت دوخ راهبر ب دو ن دانش وج یان دوخ نویدبخش صالح تی ها و ویژگیهای صاخ

رد یتخانش   

آنهاس ،ت ابزاری که بیش از همه در پژوهشهای زومآ شی و برای س جن ش امادگی دوخ راهبری
در یادگیری به کار میرو .د
مدل جامع دوخ راهبری دارای سه بعد است؛
 -1مدوخ دیریتی :فرایند اصالح ر تف ار دوخ از طریق اداره سیس کیتامت
اتن ی  ج ا ضتق ایی تسا         

ش و یتخان

کها ا ،فرای یاهدن
محرک ک

(گریس ،نو     ،) 148 - 136 : 1992ل مدوخ اذ دددد دیریتی ب ت ا ععع ی ییی ن

هدفهای یادگیری و مدیریت نم ابع یادگیری ارتباط دار .د  -2دوخ نظارتی :فرایندهای شنا تخ ی و
فراشنا تخ ی را وم رد توجه قرار میدهد که شامل نظارت راهبردهای یادگیری و همچ ننن ین توانا ایی
تفکر در وم رد ش وی ه تفکر اس .ت دوخ نظارتی فرایندی است
سا تخ

ک ککه از طری ییق آن یادگیرن لوئسم هد   

ذهنی دوخ میش دو (گریسون.) 33 - 18 : 1997 ،

 -3دوخ ان گتخیگ ی :تمایل به انجام کار در گرو توانایی فرد است تا بدان وسیله نوعی ن زای نیمأت   
گر .دد راب نی ز 3ان یگ زش را بر حسب ر تف ار عملی تعریف می کند .به اعتقاد او کسانی ک کیرحت ه   

شوند نس تب

به کسانی ک دوخ زا یرتشیب شالت دنوشن کیرحت ه ناشن

حس نی ی.) 148 – 123 : 1387 ،
در ال وگ ی مدیریت شزومآ

      ممم یدهنددد ( و یقداص

که حداقل ک ندرک رثکادح و سردم شود رب راب ندر

تیلاعف       

یادگیری فراگیران را مدنظر دارد ،مدرسان میتوانند دوخ راهبری و اثربخشی شخص صصی فراگ ناری
را با ارائه فر تص هایی قبل از ،شزومآ در خالل آن و یا بعد از شزومآ

براای اعم رب تراظن لا    

روی یادگیری آنها رشد دهند ( بهرنگی .) 1389 ،ال هتب این مسئله به نعم ای اینکه فراگیران همه
تصمیمها را در ا تخ یار بگیرند نیس ،ت بلکه تأکید ما بر روی دوخ راهبری و اثربخشی فراگیر بدددین
نعم است

ک کک ه ب ت ه فف فک کک ر پردا و هتخ  رد ر ادت و اهدربها بببببب بیر ویژ هه های ک کک ه فرص تتت ه اا ایی را بر اا ای

1

- Richardson
- Self - studing
3
- Robins
2
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تصمیمگیری و حل مسأله به آنها عرضه میکند ،دوخ را درگیر ک نن د ،بدون اینکه به آنها گف هت
مسترا و براک ،ت .) 1994
ش دو که چه کاری باید انجام دهند ( هی 

نمودار  .1ابعاد یادگیری خودراهبر (اقتباس از گریسون) 997 1 ،

پژوهشهای عتم ددی در بررسی ت یثأ ر کاربرد ال رب تیریدم سیردت یوگ

هب شزومآ

    وس سسیله

ًال؛ در پژوهش بهرنگی و آقایاری (  ) 1383با ع ون ان «تحول ناشی
محققان وص رت گر هتف اس .ت مث ًال
م» در دروم
ش جنپ هیاپ نازومآ ممم ممم
از تدریس مشارکتی از نوع جیگس د وا ر یتنس تیعضو  ناد شششش شششش
دانش زومآ ان تخد ر پایه پ جن م یک دبس یگنایم لضافت ،نات ن ود 

هورگ       2/ 44و  Tمحاس هدش هب   

 9/11در مقابل  Tجدول  1/ 76حاکی از تفاوت بارز پیشر تف

رد   

تحصیلی ناش زا ی آدوخ مو یز

دو گروه مزآ ایش و گواه ب .دو در پژوهش هروی و همکاران (  ) 1383وم ضوع ت یثأ ر شزومآ ه یا
س نخ رانی و تفحص گروهی بر یم زان یادگیری بررسی و مش یگنایم دیدرگ صخ ن سپ تارمن 
ومزآ ن در شزومآ

با تفحص گروهی از یم ان یگ ن نمرات گروهی با شزومآ

نعم ادار تفاوت دارد و این تفاوت به نفع تفحص گروهی اس .ت
( )7002مشخص شد ی یگدا ر زا ی ایمه قیرط ر رد ی

سرد سالک

   

با س نخ رانی ،ب روط ه   

در ناراکمه و نملود شهوژپ      
بر

ریگدای شیازفا ی زین و 

    

تهای اجتماعی فراگیران ت یثأ ر میگذار .د
مهار 
شگری ،جنم ر به افزایش درک ،بهرهوری خالق
جویس و همکاران (  ) 1386بیان میک نن د؛ کاو 
و مهارتهایی برای دریا تف

و تحلیل اطالعات میش .دو جاهد حس نی ی و شاوون (  ) 2011ک دربا

روشهای حل مسأل ،ه کاوشگری ،روش چند حسی ،بحث گروهی ،روش مزآ ایشگاه و پرسش
و پاسخ را در پرورش خالق تی

شها را در مدرسه ت هیصو میک نن د .بنابراین ،از
و استفاده از این رو 
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جم موع پژوهشهای انجام شده میت ن ناو تتت فرگ هجی ت؛
دوخ راهبری ،پیشر تف

   

رب شزومآ تیریدم سیردت یوگلا

تهای اجتماعی فراگیران ثوم ر اس .ت
تحصیلی و مهار 

با یک بررسی کلی میتوان ن هجیت گر تف

که در ال وگ ی مدیریت ،شزومآ مدرس ت ناکما دح ا    

دوخ را از محوریت فرایند یادگیری دور ن هگ میدارد و فراگیر را در این کار درگیر میکنددد .در
ال وگ ی مدیریت ،شزومآ مدرس در کالس درس باید دوخ را ب  و امنهار ناونع ه ااا اااای داج ک دنن ههه
شرایط مطل بو یادگیری بداند و به جای انتق شور ،تاعالطا لا   
بیا .دزوم در جم موع؛ ال ریدم یوگ ی ،شزومآ ت

کس ناریگارف هب ار هبرجت ب     

ارب یبسانم رتسب ی ندیشخب ماجسنا ب روما ه          

زومآ شی به نم ظور تحقق و توس هع مه ،ناریگارف و ناسردم طسوت ناریگارف یربهاردوخ ترا       
یسا .دز
فراهم م 
سوال پژوهش
اس م سیردت یوگلا زا هدافت د یریثآت هچ شزومآ تیری

نازیم رب یربهاردوخ یریگدای

           

         

دانش وج یان دانشگاه پیامنور دار ؟د
رو ش
نمون ههه ،بختنم

پژوهش حاضر به وص رت نیمه مزآ ایشی (یا ش مزآ هب ا ایشی) ) ان .تسا هدش ماج

دانش وج یان دو کالس از کالسهای دانشگاه پیامنور شهرستان روانسر ب .دو آنها در ترم دوم س لا
تحصیلی  39 13 – 49درس فلسفه تعلیم و ترب تی

را ا ذخ کرده ب دو ند .بهطور تصا فد ی یک کالس

به ع ون ان گروه گواه و کالس دیگر به ع زآ هورگ ناون م ا شیا
بهطور تصا فد ی و بر اساس کد درس فلسفه تعلیم و ترب تی

ننن نننن رد تیوضع .دش باخت

گر هو     

و بدون خد الت پژوهشگر یعس .دوب     

شد همه وم ارد در این دو گروه به جز ال وگ ی تدریس ( تم غیر مستقل) یکسان باشند تا این اطم نی ان
ش ازومآ ننن مش هدها
حاصل ش دو که اگر تفاوت یا تفاوتهایی در یم زان مهارت دوخ راهبری دانش ش
میش دو  ،این تفاوت ناشی از ت یثأ ر بهکارگیری ال وگ ی تدریس مدیریت .دشاب یگنرهب شزومآ   
جا هعم مآ اری وم رد مطال هع در این پژوهش ،دربرگیرنده دانش وج یان رشت ههه عل تیبرت مو ی هاگشناد     

پیامنور شهرستان روانسر در نیمس یلیصحت لاس مود لا      39 13 – 49میییباش .د نمون ههه پ پپژوهش،
شامل  60دانش وج ی ترم جاری درس فلسفه تعلیم و ترب تی

به ع ون ان نمونه در دسترس ب دو ن هک د   

ًال تصا فد ی تقسیم شدند که به طور تص  کی یفدا ک هب سال
در دو کالس  30نفری به طور کام ًال
ع ون ان گروه مزآ ایش و ک سال

گید ر اوگ هورگ ناونع هب  ه زا .دش هتفرگ رظن رد

   

   

پرسش مان ههه
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استاندارد خ دو راهبری یف شر و همکاران ( )1002برای جمعآوری دادهها با هدف س جن ش تغ یی ر در
مهارت دوخ راهبری دانش وج یان در یادگیری استفاده شد .در این ابزار  41گویهای ،دومزآ نیها به
ًال وم افقم ( )5پاس .دنداد خ
ًال خم الفم ( )1تا کام ًال
مقیاسی  5درجهای بر روی طیف لیکرت از کام ًال
پایایی کل این مقیاس به روش آلفای کرون خاب

 0/ 83ب نینچمه .تسا هدش دروآر  ییاور این     

مقیاس به روش روایی سازه و با استفاده از روش تحل لطم یدیئات یلماع لی و هدش شرازگ ب

    

اس .ت پایایی این مقیاس با توجه به تغ یی ر جا هعم به روش آلفای کرونباخ در مطال یارب رضاح هع    
کل ومزآ ن  0/ 82به دست مآ د.
شیوه اجرا :ابتدا پرسشنا هم س جن ش دوخ راهبری یف شر و همکاران ( )1002به ع ون ان پیش ومزآ ننن
به دانش وج یان هر دو کالس (گروه مزآ ایش و گواه) ارائه شد و دادههای حاصل و هیزجت دروم
تحلیل قرار گر .تف در ادا ،هم بم حث مکاتب فلسفه ترب تی
کتاب فلسفه ترب تی

قاو ،ییارگرادنپ بتاکم( عععع عععععگرای ) ی

برای گروه مزآ ایش با استفاده از ال وگ ی تیریدم

گروه گواه از ال وگ های س تن ی شزومآ

زومآ ششش ت یارب و سیرد   

بهره گر هتف شد .س ددجم ،سپ ًاًا نازیم شجنس همانشسرپ       

دوخ راهبری به ع ون ان پس ومزآ ن به دانش وج یان هر دو گروه ارائه شد .در ادا ،هم ن زا لصاح جیات
این مرحله با نتایج مرحله قبل وم رد مقایسه و بررسی قرار گر .تف برای تجزیه و تحلیل دادهها ا از
شاخصهای مآ ار ت یصو فی ( یم ان یگ ن ،انحراف یعم ار) و مآ ار اس بنت اطی ( ومزآ ن  Tمس لیلحت ،لقت   
کواریانس و  ) ...با بهکارگیری نرمافزار  spssاستفاده شد.
یافتهها

سهای آن را با استفاده
جدول شماره  ،1نت هجی تجزیه و تحلیل دادههای دوخ راهبری و خرده مقیا 

از شاخصهای مآ اری یم ان یگ ن و انحراف یعم ار نشان میدهد .در این ج دهاشم لود ه    ممم یشو ددد ؛
تفاضل میان یگ نهای گروه مزآ ایش در پیش ومزآ ن و پس ومزآ ن در مؤلفه دوخ راهبری و هدرخ
ی) ،یگتخیگنادوخ
مقیاسهاییی آن ( تیریدمدوخ ی لرتنکدوخ  ،یی یی
میتوان نتی هج گر تف ؛ تدریس مکاتب فلسفه ترب تی
شزومآ

ب ببیش از گ اذل .تسا هاوگ هور     

(فصول چهارم و پ جن م) ب تیریدم یوگلا ا   

ت ثأ یر مث تب ی بر دوخ راهبری یادگیری دانش وج یان دار .د در تحلیل اس یطابنت

دادهها ا ن زا زی

شفرضهای این ومزآ ن
ومزآ ن  Tبرای گروههای مستقل استفاده شده اس .ت بدین نم ظور ،ابتدا پی 
ضها عبارتند از:
شفر 
وم رد بررسی قرار گر هتف اس .ت این پی 

بررسی ت یثأ ر تدریس مکاتب فلسفه ترب تی
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 )1استقالل اعضای دو گروه :هیچ یک از اعضای گ  و شیامزآ هورگ وضع هاوگ هور یا

   

بالعکس نیس نت د.
 )2طبیعی بودن توزیع نمرات :برای بررسی این وم ر ،د از ومزآ ن کلموگروف -اسمیرنوف

1

استفاده میش دو  .نتایج این ومزآ ن در جدول شماره  2مآ ده اس .ت
جدول  .1میانگین و انحراف معیار
ش ومزآ ن
پی 

گواه

دوخ راهبری

یعم ار

مؤلفهها
مزآ ایش

انح فار      
یعم ار

س ومزآ نن ن
پ پپ یش و پ سس 

تعداد

گروه

مؤلفه

یم ان یگ ن

انحراف

س ومزآ ن
پ 
یم ان یگ ن

تفاضل یم ان یگ نهای
ومزآ ن و

2/27

0/ 457

2/ 78

0/ 428

0/ 06

30

مدوخ دیریتی

2/ 67

0/ 470

2/ 73

0/414

0/ 06

30

دوخ ک تن رلی

2/ 69

0/105

2/ 82

0/225

0/ 13

30

دوخ ان گتخیگ ی

2/ 81

0/ 472

2/ 78

0/954

-0/ 03

30

2/ 70

0/ 431

3/ 77

0/ 348

1/ 07

30

2/ 67

0/804

3/ 68

0/ 368

1/ 01

30

دوخ ک تن رلی

2/ 74

0/115

3/27

0/ 384

0/89

30

دوخ ان گتخیگ ی

2/ 68

0/ 481

3/ 90

0/ 426

1/ 12

30

دوخ راهبری
مؤلفهها

مدوخ دیریتی

جدول  .2آزمون کلموگروف -اسمیرنوف
مآ اره
0/411

درجه زآ ادی
58

Sig

0/211

ف -اس یم ر یارب فون   
طبق آنچه در جدول شماره  2مشاهده میشو ددد ؛ نت جی ههه ورگوملک نومزآ فف فف
پس ومزآ ن دوخ راهبری  0/411و  sig = 0/112است و چون  sig > 0/ 05میباشد ،بنابراین فرض
صفر ط عیب ی ب دو ن ت زو یع دادهها رد نشده و ممم یت او ننن ت زو یع دادهها ا را ب یعیبط ییالاب نانیمطا ا     
دانس .ت
 )3همگونی واریانسها  :شاخص این پیشفرض بخشی از خروجی اصلی ومزآ ن تی مستقل
اس ،ت اما در ای جن ا ن هجیت آن به طور جداگانه در جدول شماره  3مآ ده اس .ت
جدول  .3نتیجه آزمون لوین
Sig
F
0/ 243
1/903

Kolmogorov-Smirnov

1
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چنانچه در جدول 3مشاهده میش دو ؛ ب مزآ یار و رادقم ،نیول ن       Fبرابر  1/903و sig =0/ 243

سها ا ،رد نش و هد
اس .ت چون  sig> 0/ 05است فرض صفر هم وگ ن ب دو ن واری ییان 
گر تف

ممم یت او ننن ن هجیت

سها در دو گروه هم وگ ن هس نت د.
واریان 

بنابراین با برقرار ب دو ن سه پیشفرض مستقل ب دو ن ،ط عیب ی ب دو ن و هم وگ نی واریانسها میتوان از
ومزآ ن تی مستقل ب رب یار ر نیب توافت یرادانعم یس

     م ییی انگینها ای نم و هاوگ هورگ ود تار

مزآ ایش استفاده کر .د نتی هج این بررسی در جدول  4مآ ده اس .ت
جدول  .4نتیجه آزمون  tمستقل

T
9/ 821

Sig
0/000

Df
58

چنانچه در جدول شماره  4مشاهده میش دو ؛ مقدار  tبرابر
یباشد .لذا میتوان ن هجیت گر تف
 sig > 0/ 05م 

 9/ 821و  sig = 0/000است

نوچ و   

بین میانگینهای دو گروه گواه و مزآ ایش تفاوت

نعم اداری وج دو دار .د به عبارت دیگر تدریس مکات دم یوگلا اب یفسلف ب ی رد شزومآ تیر

  

گروه مزآ ایش ،تفاوت نعم اداری در یم زان یادگیری دوخ راهبر دانش وج یان دو گروه ای هدرک داج   
ش ومزآ ن باشد .به همین دلیل زال م است با اس زا هدافت
اس .ت ال هتب این امر میتواند ناشی از ت یثأ ر پی 
تحلیل کوواریانس ت یثأ ر پیش ومزآ ن را از نتایج پس ومزآ ن حذف نم .دو ب یلحت زا هدافتسا یار ل    
ش رف ضضضها ا
کوواریانس نیز ابتدا پیشفرضهای این ومزآ ن وم رد بررسی قرار گر هتف اس .ت این پی 
عبارتند از :
 )1طبیعی بودن توزیع نمرات :برای بررسی این وم ر ،د از ومزآ ن کلموگروف -اسمیرنوف
استفاده شده و نتایج آن در جدول  5مآ ده اس .ت
جدول  .5آزمون کلموگروف -اسمیرنوف
مآ اره

درجه زآ ادی

sig

ش ومزآ ن
پی 

0/ 125

58

0/211

س ومزآ ن
پ 

0/411

58

0/911

ف -اس یم ر یارب فون   
طبق آنچه در جدول شماره  5دیده میش دو ؛ در نتیج ههه ورگوملک نومزآ فف فف
پیش ومزآ ن  sig =0/211و برای پس ومزآ ن  sig = 0/911است و چون در ه م ود ر ور ددددد > 0/ 05

 sigمیباشد ،بنابراین فرض صفر که ط عیب ی ب دو ن ت زو یع دادههاست ،رد نشده و ممم یت او ننن ت زو یع
دادهها را با اطم نی ان باالیی ط عیب ی دانس .ت

بررسی ت یثأ ر تدریس مکاتب فلسفه ترب تی
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 )2همگونی واریانسها  :طبق آنچه در جدول شماره  6مآ ده اس ،ت هم وگ نی واریانسها ا در
گروههای گواه و مزآ ایش با استفاده از ومزآ ن لوین وم رد بررسی و تأیید قرار گر هتف اس .ت همان
ط رد هک رو لودج نیا

ش ومزآ نن ن  sig =0/855و ب یار   
م هدهاشم روکذم یییییییییییی یییش یارب ،دو      پپپی 

پس ومزآ ن  sig = 0/632است و چون در هر دو دروم

 sig > 0/ 05ممم یباشددد ،هک رفص ضرف    

هم وگ ن ب دو ن واریانسهاست ،رد نشده و میتوان ن هجیت گر تف

واریانسها در دو گروه هم نوگ

هس نت د.
جدول  .6آزمون لوین
درجه زآ ادی1

مآ اره لوین

sig

درجه زآ ادی2

ش ومزآ ن
پی 

0/ 320

1

58

0/ 558

س ومزآ ن
پ 

1/813

1

58

0/ 36 2

 )3پایایی متغیر همپراش (پیشآزمون) :پایایی پیش ومزآ ننن ب یافلآ بیرض زا هدافتسا ا     
کرونباخ وم رد بررسی و تأیید قرار گر .تف
 )3اجرای همپراش (پیشآزمون) قبل از شروع پژوهش :اجرای پیش ومزآ ن برای هر
دو گروه قبل از ارائه درس با استفاده از ال وگ ی مدیریت شزومآ

به گروه مزآ ایش ،انجام گر هتف

اس .ت
 )4همبستگی متعارف همپراشها با یکدیگر :این پیشفرض در وص رتی قابل بررسی است
که در پژوهش بیش از یک پیش ومزآ ن وج دو داش هت باشد .از آنجا که در این پژوهش فقط یک
شفرض نیس .ت
ش ومزآ ن وم رد استفاده قرار گر هتف اس ،ت نیازی به بررسی این پی 
پی 
 )5همگونی شیب رگرسیون :برای ا بث ات هم وگ نی شیب رگرس وی ن بای صخاش د   

 Fتعا لم

ش رف ضضض در ج لود
بین تم غیر همپراش و مستقل در دو گروه نعم ادار باشد .نتی هج بررسی این پی 
مآ ده اس .ت
جدول  .7اثر تعاملی بین روش تدریس و خودراهبری
F

بنم ع

جم موع ذجم ورات

درجه زآ ادی

یم ان یگ ن ذجم ورات

مقدار ثابت

4/ 856

1

4/ 856

56 / 357

روش تدریس

0/ 028

1

0/ 028

0/ 362

0/ 536

ش ومزآ ن
پی 

4/318

1

4/318

55 / 538

0/000

1

1/ 921

0/ 149

0/ 167

اثر تعاملی

0/ 167

خطا

5/ 537

58

کل

738 / 631

26

0/ 087

سطح نعم اداری
0/000

7
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هم لودج رد هک روط نا

و سیردت     

       ش رام هه ه  7مش دها ه    ممم یشوددد  ،مق راد     Fتعا شور نیب لم

پیش ومزآ ن برابر  1/ 921و سطح نعم اداری آن ی نع ی  sig = 0/ 149اس .ت از آنجا که

sig < 0/ 05

اس ،ت فرض هی مقابل رد شده و فرض صفر که همان هم وگ نی شیبهای رگرس وی ن اس ،ت پذیر هتف
یش دو .
م 
مپراش و متغی :لقتسم ر
 )6خطی بودن همبستگی متغیر ه 

   از آن  صخاش هک اج ا

نی     

پیشفرض بخشی از خروجی اصلی تحلیل کوواریانس اس ،ت نتایج ه رب ود ر ر لودج رد یس     8
مآ ده اس .ت
چنانچه در ردیف سوم این جدول مشاهده میش دو ؛ مقدار  Fت یثأ ر پیش ومزآ ننن برابر  138 /718و
نعم ادار اس ،ت زیرا احتمال آن  0/000و کوچکتر از  0/ 05میباشد .بنابراین پیش رف ضضض هف زین مت   
ش ومزآ ن و روش تدریس اس ،ت رعایت شده اس .ت
که خطی ب دو ن همبس گت ی پی 
ش زومآ ان گ ور هههها ای
نتایج تحلیل کوواریانس برای بررسی اثر روش تدریس بر دوخ راهبری دان 
ش ومزآ ن ،در جدول  8مآ ده اس .ت
گواه و مزآ ایش با حذف اثر پی 
سآزمون خودراهبری گروههای گواه و آزمایش
جدول  .8نتیجه پ 
F

بنم ع

جم موع ذجم ورات

درجه زآ ادی

یم ان یگ ن ذجم ورات

مقدار ثابت

5/610

1

5/610

57 / 136

0/000

ش ومزآ ن
پی 

12 / 188

1

12 / 188

138 /718

0/000

اثر روش تدریس

4/ 744

1

4/ 744

54 /040

0/000

57

0/ 088

خطا
کل

5/607
738 / 631

سطح نعم اداری

60

جدول 8؛ (  sig>0/ 05و )sig = 0/00و  F= 54 /040نعم اداری ت یثأ ر اس زا هدافت تیریدم یوگلا   
شزومآ

نس تب

به ال وگ های س تن ی د  ر ی یگدا ر ون مایپ هاگشناد نایوجشناد ربهاردوخ ی رررررر ررررررر واحد

روانسر را نشان میدهد .به عبارت دیگر تفاوت ایجاد شده در یم زان دوخ راهبری بین دانش نایوج
دو گروه گواه و مزآ ایش ناشی از به کارگیری ال وگ ی مدیریت شزومآ

ب دو ه و پیش ومزآ ن ت یثأ ر

نعم اداری بر آن نداش هت اس .ت
بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ،ال وگ ی بهرنگی در مدیریت شزومآ

درس فلسفه تعلیم و ترب تی برای دانش وج یان

به مدت شش هف هت در دانشگاه پیام نور شهرستان روانسر بهکار گر هتف ش یربهاردوخ نازیم و د    
آنان با استفاده از پرسشنا هم س جن ش یم زان دوخ راهبری یف شر و همک رب ینتبم .دش هدیجنس نارا

   

55

بررسی ت یثأ ر تدریس مکاتب فلسفه ترب تی

با  /. ..بهرنگی و همکار

یا هتف های این پژوهش ،شزومآ

فصول چهارم و پ جن م کتاب فلسفه تعل  هدافتسا اب تیبرت و می از

ال وگ ی مدیریت شزومآ

در مقایسه با شزومآ

دانشگاه پیام نور واحد روانسر .تسا رترثؤم

س تن ی آن بر رشد یادگیری دوخ راهبری دانش وج یان
طم جیاتن اب هتفای نیا ا یگنرهب تاعل

( ،)4002بو للل له  سیو ((( ( ،)3002واگ  رن ((( (  ،) 2011نص ب و یری ههه هرن ( یگ
فوم ق تی  یمآ ز ب دو ن بهکارگیری ال ریدم یوگ ی رد شزومآ ت

یرایاقآ و         
 ) 39 13در خص صو   

بهاردوخ ر یلیصحت تفرشیپ و ی       

ش زومآ ان هم وخ انی دار .د
دانش وج یان و دان 
در مطال هع ای دی راکمه و عراز ،رگ ا  ن (( (((  ) 1389در پژوهش ناونع اب ی     «مطال دامآ طابترا هع گگگ گگگگی
یادگیری دوخ راهبر دانشج ووو یان اجم شزومآ ززززز ی ب  ا پپیش فر ت

حت صص صصصیلی» مش  دندومن صخ بب ب ببببین

مآ ادگی یادگیری دوخ راهبر دانش وج یان در مح ححیط اجم ززز ی ب  ا پپیش فر ت

حت صص صصصیلی آنه طابترا ا   

وج دو دارد و مؤلفههای توانایی کاربرد مهارتها ای مطال م لح و هع شش ش ششششکل و دوخ پ تبثم هرادن
شبینی پیشر تف
بیشترین توانایی پی 

تحصیلی و بیشترین ارتباط را با آن دارند.

نادی (  ) 2010در مقالهای با ع ون ان «درک دانش وج یان پزشکی از یادگیری دوخ راهبر و رابط ههه آن
با ویژگیهای فردی» به مآ ادگی برای دوخ راهبری در یادگیری در برنا هم های دورههای دک یارت
حر هف ای پزشکی به نم ظور به دوب مهارتهای یادگیری مادامالعمر دانش وج یان پردا تخ  .یا تف ههههاییی
پژوهش حاکی از رابطه نم فی مستقیم مآ ادگی برای دوخ راهبری در یادگیری با اب و لدعم    نمرهه
علوم پایه ب دو .

ش نازومآ    مش کرا تتت
س اربو للل ) 1997 ( 1در پژوهشششی نش  داد نا پپ پیش حت تفر صص صصصیلی دانشش 

ک رد هدن   

ش ازومآ ننن دی وب رگ ددددد  .ب هههط لک رو یی ییی ،بررسی
یادگیری دوخ راهبر در حد نعم اداری ب زا شی دانش ش
شهای ذم کور و پژوهش حاضر ،نشاندهنده ت یثأ رات مث تب
یا هتف های پژوه 

ب هههههک یگرا ر یوگلا ی   

مدیریت شزومآ

ب  نایوجشناد یربهاردوخ ر ا اذل ،تس      ممم یت او ننن اس زا هدافت سیردت یوگلا    

مدیریت شزومآ

را با هدف رشد دوخ راهبری دانش وج یان در ا همه و ناسردم هب یریگدای رم     

دست اندرکاران شزومآ

دانشگاهی ت هیصو کرد.

Sobral

1
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